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Verantwoording
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 is Leefbaar Capelle opnieuw als grootste partij uit de
bus gekomen. Op verzoek van Leefbaar Capelle hebben GertJan ’t Hart en Richard Sitton als informateurs
onderzocht welke coalitie gegeven de uitslag van de verkiezingen en gegeven de partijprogramma’s de meeste
kans van slagen had. Op 8 april 2014 hebben zij hun advies uitgebracht en daarin aangegeven dat op basis van
hun bevindingen de eerste optie voor het vormen van een stabiele coalitie bestaat uit een college van Leefbaar
Capelle, D66 en VVD. Dit advies heeft Leefbaar Capelle overgenomen. Cees van den Heuvel is gevraagd om als
formateur op te treden.
Leefbaar Capelle, D66 en VVD hebben onder leiding van Cees van den Heuvel open en intensief met elkaar
gesproken en zijn er trots op, dat zij tot het akkoord zijn gekomen dat u nu in handen heeft. Een akkoord met de
titel Voor Capelle, waarmee naar de overtuiging van de partijen, Capelle en de Capellenaren een nieuwe stap
vooruit zetten.
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Met elkaar voor Capelle
In 2012 is met het vaststellen de Stadsvisie 2030 “Sterk en verbindend, Parkstad naast economisch motor” door de
gemeenteraad op hoofdpunten de koers van Capelle bepaald. Veiligheid, de samenstelling van het woningaanbod,
herstructurering van verouderde wijken, behoud van basisvoorzieningen, investeren in sociale cohesie, benutten van de
eigen kracht van inwoners, inzet op scholing en/of werk, inzetten op de groenkwaliteit van Capelle, het stimuleren van
duurzaamheid en het versterken van de bereikbaarheid zijn thema’s in deze Stadsvisie. In dit coalitieakkoord doen wij
uitspraken in welke richting wij deze thema’s gaan concretiseren.
Met de decentralisaties op de gebieden van Werk, Jeugd en Zorg komen belangrijke extra verantwoordelijkheden naar de
gemeente. Dat vergt een gemeente die nog meer het gesprek met de Capellenaar aangaat. Naast bestaande instrumenten als de burgerjury, het burgerpanel, het Expertise Team Capelle (ETC), de sprokkeltoer, het wijkwethouderschap
en het spreekuur van wethouders in de wijken, et cetera worden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Het wijkgericht werken
wordt versterkt.

Maatregelen die wij voorstaan zijn:
• N
 og meer initiatieven en innovaties vanuit Capelle zelf stimuleren en ondersteunen, zoals nu al gebeurt
bij onderhoud groen, wijkgericht werken en buurtpreventie.
• Bereikbaar en beschikbaar zijn voor Capellenaren, open staan voor hun signalen en laten horen wat wij met
signalen doen.
• Het ETC wordt per onderwerp gevormd door Capelse experts op het betreffende onderwerp.
• De wijklunches worden gehandhaafd.
• (noot: volgorde van punten gewijzigd)

Om zaken tot stand te brengen zijn vaak veel partijen nodig. De kennis en betrokkenheid van deze partijen dient benut te
worden. De gemeente heeft daarin de rol van partner, maar ook van regisseur. Om echt het verschil te maken is een college nodig dat niet afwacht, maar lef en daadkracht toont. Een dergelijk college heeft daartoe wel de steun en de ruimte
van de gemeenteraad nodig.
De coalitie staat een open dialoog binnen de raad en tussen college en raad voor zodat samen het beste voor Capelle
kan worden bereikt. Daar waar het college verantwoordelijkheid kan en moet nemen, dient het college dat te doen en
over haar daden verantwoording af te leggen aan de raad. Daar waar de raad verantwoordelijk is, zal het college de raad
faciliteren om tot goede besluitvorming te kunnen komen.
De raad wordt bij kaderstellende stukken vroegtijdig betrokken en krijgt zo mogelijk alternatieven aangeboden waarbij
duidelijk zal zijn wat voor en nadelen zijn van de verschillende alternatieven. Het college zal de raad, proactief informeren
over alle relevante onderwerpen.
Binnen dit kader is dit coalitieakkoord ook aan alle fracties in de gemeenteraad voorgelegd om de gehele raad de
gelegenheid te geven zich uit te spreken over de inhoud en daarmee gezamenlijk als college én raad een stap vooruit te
zetten voor Capelle. Van de inbreng van de fracties is dankbaar gebruik gemaakt om dit coalitieakkoord waar nodig aan
te vullen en te verduidelijken.
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College
Het college dient een open, integere en transparante bestuursstijl te hanteren. Collegeleden zijn bereikbaar en beschikbaar en zoeken de Capellenaar actief op. Wijkbezoeken, bezoeken aan instellingen, verenigingen en andere organisaties
en aan ondernemers zullen daarvoor gebruikt worden.
Gelet op de vele uitdagingen waarvoor Capelle staat en de door de drie decentralisaties fors toenemende taken en
verantwoordelijkheden is een college nodig van vijf fulltime wethouders. Eén van de wethouders wordt tevens coördinerend wethouder voor de drie decentralisaties. Deze wethouder ziet met name toe op een integrale beleidsvoorbereiding
en een ontschotte uitvoering van de decentralisaties. De door de gemeenteraad besloten inkrimping naar vier fulltime
wethouders wordt ongedaan gemaakt.
Er komt geen apart collegewerkprogramma. Het college werkt dit coalitieakkoord uit via de reguliere planning- en
control cyclus, zoals via de Voorjaarsnota, de Programmabegroting en de 1e Begrotingswijziging. Daarbij worden de
voorstellen voorzien van SMART doelstellingen.

Organisatie en samenwerkingsverbanden
Capelle heeft een krachtige ambtelijke organisatie. Met een omvang die recht doet aan de taken die uitgevoerd moeten
worden. Maar bovenal creatief, open, aanspreekbaar en afrekenbaar, zichtbaar in de stad en kwalitatief hoogwaardig.
De GR IJsselgemeenten zal op het gebied van bedrijfsvoering verder worden ingevuld en staat open voor andere partners.
Capelle investeert in relaties met andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en andere mogelijke partners.
Voorbeelden zijn de samenwerking met Krimpen aan den IJssel, de Metropoolregio en de VRR. Daarbij laat Capelle een
krachtig eigen geluid horen. Capelle stelt zich ook actief op in het zoeken van samenwerking met gemeenten buiten de
huidige Stadsregio en toekomstige Metropoolregio, waarbij Capelle actief 360 graden om zich heen zal kijken.
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Veiligheid
De aandacht voor veiligheid mag ook de komende vier jaar niet verslappen. Er zal opnieuw een wethouder integrale veiligheid zijn die samen met de burgemeester zorgt voor een nog veiliger Capelle. Daartoe zal ingezet worden op de fysieke
en de sociale veiligheid. Extra aandacht zal worden geschonken aan de veiligheidsbeleving (de subjectieve veiligheid).
Om de zichtbare veiligheid te vergroten en gelet op de toenemende taken wordt het team boa’s uitgebreid. Ook komt er
alsnog een derde stadsmarinier die zich speciaal zal richten op woonoverlast. Van belang is daarbij om ook de opvolging
van de door de stadsmariniers ingezette acties te waarborgen, waarvoor een versterking van het team Integrale Veiligheid noodzakelijk is.
Vuurwerkoverlast blijft een punt van aandacht. De via de burgemeester en de raad ingezette acties met betrekking tot
vuurwerkoverlast worden door de coalitie ondersteund en gevolgd.

Maatregelen die wij voorstaan zijn:
• O
 m acute problemen direct te kunnen aanpakken komt een derde stadsmarinier en adequate ondersteuning
van de dan drie stadsmariniers.
• Het toenemende werkpakket maakt uitbreiding van aantal boa’s van twaalf naar veertien noodzakelijk.
• Extra inzet op hotspots om de fysieke en sociale veiligheid te vergroten.
• Uitbreiding van het (mobiele) cameratoezicht op locaties zoals het Stadsplein, Station Schollevaar, Nabucco.

COALITIEAKKOORD
2014-2018

7

Sociale veiligheid
De afgelopen vier jaar is er veel aandacht geweest voor de sociale veiligheid. Voorbeelden zijn de inzet via Buurten met
Uitzicht en het Eropafteam. Die aandacht zal worden voortgezet en geïntensiveerd met als doel om kwetsbare buurten
zoals in Schollevaar-Oost te veranderen in aantrekkelijke leefgebieden. Maar dit zal alleen succesvol kunnen zijn als de
instroom van multiproblem gezinnen in deze buurten wordt afgeremd. De volle medewerking van Havensteder is daarbij
vereist.
Ook ouderen verdienen speciale aandacht. Inzet en advies vanuit de gemeente op het gebied van persoonlijke veiligheid,
alertheid op ongenode gasten en ondersteuning bij het veilig zelfstandig blijven wonen zijn noodzakelijk.
Sociale veiligheid is ook afhankelijk van de samenstelling van de wijken. Initiatieven om te komen tot diversiteit en
betrokkenheid bij de eigen woonomgeving worden gestimuleerd. Bewoners die een positieve bijdrage leveren aan de wijk
zullen we steunen en willen we langer vasthouden als bewoner van de wijk. Voor de concrete invulling hiervan worden
voorbeelden uit het land bekeken.
Ook de aanpak van woonoverlast, mede door de inzet van een derde stadsmarinier, zal doorgezet en geïntensiveerd
worden. Te verwachten valt dat door de toenemende schulden- en armoedeproblematiek als gevolg van de economische
crisis het aantal dreigende woningontruimingen nog zal toenemen. Een snelle interventie onder regie van de gemeente
kan, zoals de praktijk uitwijst, het verschil maken. Voor ons is de aanpak in Arnhem het voorbeeld1 . Ook de aanpak van
huiselijk geweld is helaas nog steeds hard nodig.
Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen – de burger van de toekomst – streven de partijen naar
integrale voorzieningen voor kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar met Integrale Kind Centra (IKC’s),
volgens het model IKC 2020. In deze IKC’s wordt gewerkt volgens één per IKC vast te stellen pedagogische en educatieve
visie. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen. De huidige sectoren kinderopvang,
peuterspeelzalen en onderwijs gaan op gelijkwaardige basis op in het IKC 2020. De IKC’s zetten hun kennis ook voor de
wijk in. Hierin zit een meerwaarde op het gebied van de sociale veiligheid.
Ook blijvend (en nodig) is de inzet op homo-emancipatiebeleid, gelijke rechten voor lesbische vrouwen, homoseksuele
mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s)

Maatregelen die wij voorstaan zijn:
• I nvoering van de Rotterdamwet dan wel (in combinatie met) andere maatregelen om de sociale balans in buurten
te herstellen.
• Doorontwikkeling van het voorkomen van woningontruimingen naar het Arnhems model in samenwerking met
Havensteder.
• De realisatie van Integrale Kindcentra (IKC’s).
• Meer aandacht voor de veiligheid van ouderen.
• Verbetering van de aanpak van huiselijk geweld waaronder het nagaan of een eigen opvang in plaats van in Rotterdam is gewenst
.

1
Het Arnhems model is een samenwerkingsverband tussen de woningcorporaties en de gemeente gericht op het voorkomen van
huisuitzettingen door vroegtijdige interventie..
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Welzijn, zorg en de drie
decentralisaties
De decentralisatie van de jeugdzorg en de verdere decentralisatie van zorgtaken zullen naast de extra taken vanuit de
Participatiewet veel extra bestuurlijke en ambtelijke aandacht en inzet eisen. Besluiten over de inhoudelijke invulling en
uitvoering van deze decentralisaties zullen nog dit jaar genomen moeten worden. Denken, durven en doen met lokaal
maatwerk, het nastreven van voldoende keuzevrijheid (ook in identiteit) voor de cliënten, zo optimaal mogelijke kwaliteit
en creatieve oplossingen is het credo.
Ook bij deze decentralisaties zijn de vastgestelde uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl leidend. De eigen kracht
(“krachtig Capelle”) staat centraal. Eerst de eigen mogelijkheden en het eigen netwerk, dan een steuntje in de rug en wel
zo kort mogelijk en gericht op het hervinden van de eigen kracht en pas in laatste instantie zorg (zo licht als mogelijk en
zo zwaar als noodzakelijk). De inzet van vrijwilligers, respijtzorgers en mantelzorgers verdient daarbij extra aandacht en
ondersteuning.
Verenigingen, buurtgroepen, zelforganisaties, kerken en andere organisaties en verbanden spelen ook een grote rol en
hun rol en belang zal de komende jaren verder toenemen. Ook zij verdienen als “het cement van onze samenleving” onze
aandacht en steun.
En bij dit alles moeten we eerlijk zijn. De decentralisaties gaan gepaard met forse bezuinigingen. Die bezuinigingen
zullen niet geheel kunnen worden opgevangen door het efficiënter organiseren en uitvoeren van deze taken. Keuzes zijn
noodzakelijk. Deze zullen voor individuele cliënten pijnlijke consequenties kunnen hebben.

Maatregelen die wij voorstaan zijn:
• A
 lle beleidsbeslissingen worden door de gemeente in 2014 genomen. Maatwerk en keuzevrijheid voor
Capellenaren zijn daarbij het uitgangspunt, waarbij een balans moet worden gezocht tussen deze
uitgangspunten en de betaalbaarheid daarvan.
• Snelle duidelijkheid voor de cliënten over de gevolgen van de decentralisaties.
• De ondersteuning van vrijwilligers, respijtzorgers en mantelzorgers krijgt extra aandacht.
• De jeugdzorg wordt toonaangevend ingevoerd en zodanig ingericht dat zoveel mogelijk kinderen in Capelle
kansrijk en veilig opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen.
• Wij willen de nieuwe Wmo net zo succesvol als de oude Wmo invoeren. Bij de nieuwe Wmo bieden wij
ondersteuning naar zelfredzaamheid en participatie van Capellenaren. De opdracht die we krijgen van het Rijk
om dit goedkoper te organiseren, mag niet ten koste gaan van onze (meest) kwetsbare Capellenaren.
• Bij de WWB en de Participatiewet staan wij een sluitende aanpak voor, gericht op het in de eigen kracht zetten
van de Capellenaren.
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Economie
Werk, werk en nog eens werk blijft ook in deze collegeperiode een topprioriteit. Daartoe zijn op de eerste plaats banen
nodig. Banen die door ondernemers gecreëerd worden2. Daartoe zal worden ingezet op het behoud van en het aantrekken van ondernemingen en daarmee werkgelegenheid.
Apart vermelden wij de verruiming van de koopzondagen. Voor Capelle XL wordt, gelet op de concurrentiepositie ten
opzichte van Alexandrium, het mogelijk elke zondag open te zijn. Voor De Koperwiek bieden wij de mogelijkheid één vaste
koopzondag per maand open te zijn. Voor de overige, kleinere, winkelcentra, en openstellingen op feestdagen zal op
aanvraag door het college, binnen de door de raad gestelde kaders, besloten worden. Het blijft de keuze van winkeliers
zelf om open te zijn op zondag, niemand mag hen daartoe verplichten.
In deze periode wordt het Stadsplein aangepakt en vernieuwd in aanvulling op de door Wereldhave voorgestane ontwikkeling van de Koperwiek. Het Stadsplein moet levendiger en gezelliger worden. Verdere uitbreiding van horeca wordt
voorgestaan.

Maatregelen die wij voorstaan zijn:
• Een rode loper voor ondernemers groot en klein.
• Minder regels voor en meer integraal meedenken met ondernemers.
• Mogelijkheden om een bedrijf aan huis te starten. Er komen pilots om dit te stimuleren en om te bezien hoe met
knelpunten (bijvoorbeeld parkeerdruk) kan worden omgegaan.
• Een brancheverbreding op Capelle XL met oog voor de belangen van de andere winkelcentra.
• Stimuleren dat er naast Capelle XL ook in andere gebieden een BIZ komt.
• Revitalisering van het gehele Hoofdweggebied.
• Aanpak gericht op een hogere bezettingsgraad kantoren in met name Rivium en behoud van een Riviummarinier.
• Ook inzet op het voorkomen van leegstand in winkelgebieden en bedrijventerreinen door bijvoorbeeld
functieverandering en daartoe in bestemmingsplannen de ruimte bieden.
• Uitbreiding van de horeca.
• Gratis parkeren blijft.

2

Zie ook onder Onderwijs en Jeugd, de drie O’s Onderwijs – Ondernemers - Overheid

10

COALITIEAKKOORD
2014-2018

Sociale Zaken
Blijvend streng doch rechtvaardig zal de inzet zijn op sociale zaken. Alle inzet blijft gericht op het helpen van Capellenaren aan werk.
Jongeren en ouderen verdienen daarbij een extra zetje. Werk is het beste medicijn tegen armoede en andere problemen.
Daar waar er sprake is van een (blijvende) afstand tot de arbeidsmarkt zal worden ingezet op het opheffen van die afstand
dan wel die Capellenaren op andere wijzen actief te laten zijn voor Capelle. De stichting Capelle Werkt blijft hierin een
belangrijke partner. Ingezet wordt verder op het wegnemen van knelpunten in de samenwerking met het UWV.
Financieel blijft het uitgangspunt dat de gemeente niet meer uitgeeft aan sociale zaken dan het bedrag van de Rijksvergoeding. Blijvende inzet op uitstroom van cliënten, beperken van instroom aan de poort en fraudepreventie is dan ook
geboden.
Er zullen besluiten worden genomen over de toekomst van Promen onder de nieuwe Participatiewet. Verschillende
scenario’s worden de komende tijd tegen het licht gehouden en met de gemeenteraad besproken.

Maatregelen die wij voorstaan zijn:
• O
 og voor de kwetsbaren in de samenleving en degenen die zijn getroffen door de crisis waaronder de groep van
zzp’ers.
• S
 peciale aandacht voor het aan werk helpen van jongeren en ouderen met als inzet hierin succesvoller te zijn dan
de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Rijnmond.
• Blijvende aandacht voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening.
• De continuïteit en effectiviteit van een zelfstandige voedselbank wordt gewaarborgd.
• O
 nderzocht wordt of het betalen van vaste lasten voor bepaalde cliënten via bijvoorbeeld een administratiekantoor
schulden kan voorkomen.
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Stadsontwikkeling, wonen,
verkeer en vervoer en stadsbeheer
De in de structuurvisie aangewezen kansengebieden3 worden doortastend aangepakt. Met name de ontwikkeling van
het centrum is een topprioriteit. Vraag en marktgerichte (vervangende) woningbouw in het middeldure en dure segment,
bouw van populaire eengezinswoningen en woningen voor starters en senioren biedt kansen om Capelle meer in balans
te brengen, het sociale evenwicht te herstellen en Capellenaren te binden. Bijzondere aandacht vergt daarbij het garanderen van de groene uitstraling van Capelle.
De bereikbaarheid van Capelle, zowel voor het in Capelle gevestigde bedrijfsleven als voor de Capellenaren zelf, blijft alle
aandacht houden. Zo zal Capelle blijven pleiten voor de aanleg van een oeververbinding tussen Krimpen aan den IJssel
en Ridderkerk, zodat het Capels wegennet wordt ontlast.
Een schone, hele en veilige stad met een groene uitstraling blijft het uitgangspunt voor het beheer van de stad. Capellenaren worden nog meer betrokken bij het beheer, kunnen daarin meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en hebben
door het mede schouwen van de staat van het onderhoud daar ook meer stem in.

Maatregelen die wij voorstaan zijn:
•
•
•
•

Het centrumgebied wordt in de komende vier jaar aangepakt.
Er wordt weer gebouwd in Capelle.
PPS (private publieke samenwerking) kan een oplossing zijn om de (woning)markt in beweging te krijgen.
Initiatieven om te komen tot “woonsollicitaties” worden ondersteund om een evenwichtige opbouw van de wijk te
bevorderen.
• De noodzaak van een oeververbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk wordt op de regionale en
landelijke politieke agenda gehouden.
• Zelfonderhoud van de openbare ruimte, het realiseren van groene (voor)tuinen en groene schuttingen wordt
gestimuleerd.
• Bij parkeerproblemen wordt in samenwerking met bewoners en ondernemers gezocht naar creatieve
oplossingen.

3
De drie kansengebieden zijn: 1 Centraal Capelle (Winkelcentrum De Koperwiek, het stadsplein, De Hoven, De Wiekslag, Merellaan, Rubenssingel, Amandelhof, Unilocatie Alkenlaan/Pelikaanweg, Meeuwensingel, TNT locatie, complex 747 en de Fazantstraat), 2.
Landelijk Capelle (Oeverrijk, ’s Gravenweteringpark/Kanaalweg en Tennislocatie ’s Gravenweg) en 3. Bongerd/Wingerd e.o.
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Onderwijs en jeugd
Goed funderend onderwijs is één van de belangrijkste voorwaarden voor een kansrijke toekomst van onze Capelse jeugd.
Maar in de hedendaagse kennisintensieve wereld houdt het belang van goed onderwijs nooit op. Van belang is daarbij om
een goede wisselwerking te realiseren tussen Onderwijs-Ondernemers-Overheid (de drie O’s).
Capelle vervult landelijk een voorbeeldfunctie met het jeugdbeleid. Vooral de wijze waarop de Capelse jongeren zelf het
voortouw nemen spreekt aan.
Jongeren verdienen nu de economische crisis zich onder meer vertaalt in een stijgende jeugdwerkeloosheid extra
aandacht. Niet alleen hun kansen op de arbeidsmarkt vragen die aandacht. Maar ook wonen, welzijn, voorzieningen en
gezondheid (zoals het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik).
Het gebruik en de exploitatie van Capsloc kunnen beter. Capsloc moet “the place to be” zijn voor de jeugd. Mocht dit over
twee jaar nog niet het geval zijn dan wordt de functionaliteit en de wijze van exploitatie van Capsloc heroverwogen.

Maatregelen die wij voorstaan zijn:
• H
 et vaststellen van een onderwijsvisie met een educatieve agenda in samenspraak met alle betrokkenen binnen
het Capelse onderwijs.
• Jeugdparticipatie blijft een speerpunt met behoud van het kindercollege en de Capelse Jeugdraad.
• B
 ijzondere aandacht voor de positie van de Capelse jongeren die zal worden geconcretiseerd in een notitie
Jong zijn in Capelle.
• Buurtkracht krijgt maximaal twee jaar de tijd om Capsloc te maken tot “the place to be”.

Ouderen
De huidige groep ouderen zijn wij veel dank verschuldigd. Zij hebben Nederland opgebouwd. Ouderen verdienen onze
aandacht. In het beleid wordt daarom ook de komende periode bijzondere aandacht geschonken aan deze groep Capellenaren. Bijvoorbeeld als het gaat om wonen, sociale veiligheid, welzijn, armoede, eenzaamheid, sociale cohesie, zorg en
voorzieningen.
Een “bijzondere” voorziening is het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. De vorige gemeenteraad heeft deze voorziening tot en met 2018 financieel zeker gesteld. Wij steunen zonder voorbehoud dit besluit. Om een goede afweging te
kunnen maken voor de periode na 2018 worden het gebruik en de werking van de regeling onderzocht.

Maatregelen die wij voorstaan zijn:
• B
 ijzondere aandacht voor de positie van de Capelse ouderen die zal worden geconcretiseerd in een notitie
Oud worden in Capelle.
• In 2017 een onderzoek naar het gebruik en de werking van het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers.
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Sport, recreatie, kunst en cultuur
Sport als middel en sport als doel is ook de komende vier jaar het uitgangspunt van het sportbeleid. In Capelle is een
hoogwaardige sportinfrastructuur aanwezig. Deze infrastructuur kan en moet breder worden ingezet.
Enerzijds om bijvoorbeeld maatschappelijke doelen te faciliteren en de sociale cohesie te vergroten. Anderzijds om
simpelweg geld in het laatje te krijgen. Capelle dient een eigen zwemvoorziening te houden. Op recreatief gebied bieden
vooral kleinschalige initiatieven zoals lokale ommetjes, klimbomen en hardlooproutes met afstandsmarkeringen kansen. Daarbij kan een verbinding worden gelegd met “Capelle Parkstad”.
Capelle kan levendiger. Een nieuwe inrichting van het stadsplein, meer horeca en een betere benutting van het Schollebos voor activiteiten kunnen daartoe bijdragen. Ook nieuwe culturele initiatieven vanuit de markt of het cultureel veld
bieden kansen. Volksfeesten zoals Koningsdag en de intocht van Sinterklaas kunnen op de (financiële) steun van de
gemeente blijven rekenen. Evenals het Isala theater. De bibliotheek houdt een vestiging in het centrum. Of het muziekonderwijs in zijn huidige vorm zo moet blijven is de vraag.

Maatregelen die wij voorstaan zijn:
•
•
•
•
•

Sportief Capelle komt met een concreet plan om de sportinfrastructuur beter te benutten.
Er komen kleinschalige recreatieve initiatieven. De WOP’s worden hierbij ook ingezet.
Nieuwe culturele initiatieven worden gestimuleerd. Daarvoor komt een aanjaagbudget.
Er wordt versneld ingezet op schoolbibliotheken in de wijken.
Er komt een onderzoek naar de opzet, organisatie en financiering van het muziekonderwijs.

Duurzaamheid en milieu
Voor een duurzaam Capelle willen wij inzetten op maatregelen om het milieu te verbeteren en geld te besparen voor de
Capellenaren. De gemeente zal als stimulator, aanjager en verbinder van particuliere initiatieven optreden. De gemeente
blijft haar voorbeeldfunctie vervullen.
Het fietsgebruik zal verder worden gestimuleerd. De hoeveelheid groen in de wijken verdient nog steeds de aandacht.
Afvalscheiding en hergebruik zal verder worden gestimuleerd. Energiebesparing bij de openbare verlichting zal worden
voortgezet.

Maatregelen die wij voorstaan zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan voor de periode 2015 – 2018.
Particuliere initiatieven kunnen op ondersteuning van de gemeente rekenen.
Gemeente blijft voorbeeldfunctie vervullen.
Inzetten op buurtgerichte projecten om energiebesparing bij woningen te realiseren.
Bij nieuwbouw blijven letten op energiezuinigheid.
Bevorderen natuurlijke diversiteit door gerichte keuze beplanting.
Actief inzetten op projecten die voor ondernemers, instellingen en/of Capellenaren naast milieuwinst financiële
voordelen opleveren en daarbij gebruik te maken van de mogelijkheden die het Energieakkoord biedt.
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Financiën
Capelle heeft de financiën goed op orde en dat moet zo blijven. Geen lastenverzwaring voor Capellenaren. De belastingen worden met maximaal de inflatie gecorrigeerd. De uitgaven voor riolering en afvalinzameling zullen kritisch worden
gevolgd om ook deze tarieven voor de Capellenaren met niet meer dan de inflatie te laten stijgen.
De huidige plannings- en controlcyclus blijft onverminderd van kracht. Dit houdt onder meer in: een integrale afweging
van nieuw beleid bij de Voorjaarsnota, mee en tegenvallers bij lopende uitgaven en kredieten lopen via deze integrale
afweging,verdere transformatie van de begroting, geen “kamelenneuzen” en geen stelposten. Ook de door de vorige
gemeenteraad vastgestelde Kadernota blijft onverminderd van kracht. Dit houdt onder meer in: de decentralisaties
worden gefinancierd uit het budget dat daarvoor van het Rijk meekomt, bezuinigingen van het Rijk worden in principe niet
gerepareerd op lokaal niveau. Nieuwe uitgaven komen in de plaats van oude uitgaven (nieuw voor oud).
Jaarlijks zal de stofkam door de uitgaven worden gehaald. Niet bestede budgetten worden afgeraamd. Maar ook de
inkomstenkant krijgt alle aandacht. Bij het verstrekken van subsidies wordt kritisch beoordeeld in hoeverre ze (blijven)
bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Ze worden transparant gemaakt in de begroting.
Het transparant maken van nut en kosten van het bij de gemeente in eigendom zijnde maatschappelijk vastgoed wordt
doorgezet.

Maatregelen die wij voorstaan zijn:
• Een meerjarig sluitende begroting.
• Geen lastenverzwaring voor de Capellenaren.
• O
 mdat de afvalstoffen- en rioolheffing van grote invloed zijn op de lokale woonlasten zal in het nieuwe afvalbeleidsplan en in het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan (GRP) worden gestreefd naar verdere kostenbesparing.
• Het verder afstoten van maatschappelijk vastgoed, waarbij het vanuit marktoverwegingen als tussenmaatregel
nodig kan zijn gebouwen in de “mottenballen” te doen.

COALITIEAKKOORD
2014-2018
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Slotwoord
VOOR CAPELLE is het akkoord waarin Leefbaar Capelle, D66 en de VVD aangeven hoe zij de komende vier jaar
samen met u een nieuwe stap vooruit willen zetten naar een nog levendiger, veiliger, zorgzamer en socialer
Capelle.
Bij de uitvoering van dit akkoord, maar ook voor het besturen van Capelle, staan de komende vier jaar twee
zaken voorop: denken durven doen en dialoog.
Denken durven doen vergt een college met lef en daadkracht. Dialoog vergt een college dat het gesprek met de
Capellenaar aangaat. Maar ook een college dat de raad pro actief informeert en faciliteert in zijn kaderstellende
en controlerende rol, hierbij vroegtijdig betrekt en alternatieven voorlegt.
Wij willen in deze bestuursperiode breken met het “wij – zij denken” en samen VOOR CAPELLE gaan. Daarbij
hoort een werkwijze en een wijze van omgang die uitgaat van gezamenlijkheid, samen zoeken naar goede
oplossingen, oprechte interesse in elkaars mening en respect voor elkaars opvattingen. Daartoe nodigen wij
graag de gehele gemeenteraad uit.

Ans Hartnagel, Leefbaar Capelle, Pieter Holkamp, D66, Eric Faassen, VVD
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Bijlage 1:
financiële consequenties van dit
coalitieakkoord.
Hieronder zijn de concrete maatregelen en de kosten daarvan vermeld uit het coalitieakkoord. In het coalitie
akkoord zijn andere plannen aangekondigd en ambities vermeld. De inhoudelijke plannen worden aan de
gemeenteraad voorgelegd en de financiële vertaling daarvan zal via de instrumenten van de planning- en
control cyclus (Voorjaarsnota en/of 1e Begrotingswijziging) worden verwerkt en ter besluitvorming voorgelegd.
1. Riviummarinier (€ 80; te betalen uit de extra OZB-opbrengst)
€
0
2. Derde stadsmarinier plus 1 fte backoffice
€
160
3. Twee extra boa’s
€
110
4. Doorontwikkelen en permanent maken van het Meldpunt Woningontruimingen
€
100
5. College en collegesecretariaat				
			
€
50
6. Homo-emancipatiebeleid (LHBT)
€
20
7. Aanjaagbudget culturele initiatieven
€
25
		 Te ramen in de Voorjaarsnota 2014
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€

465

Bijlage 2
coalitieakkoord 2014- 2018
Portefeuilleverdeling College
Portefeuille burgemeester Frank Koen
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene beleidscoördinatie
Brandweer en rampenbestrijding (incl. de Veiligheidsregio)
Openbare orde (incl. de APV) en juridische zaken
Vergunningen
Externe betrekkingen, stadspromotie en kabinet
Stads- en metropoolregio
Publiekszaken (incl. verkiezingen)
Wijkwethouder

Portefeuille wethouder Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle)
•
•
•
•
•
•

Integraal veiligheidbeleid
Leefbaarheid en Sociale Veiligheid (incl. kwetsbare buurten, sociale cohesie, sociaal cultureel werk en buurtwerk)
Handhaving (incl. dierenwelzijn)
Jeugdbeleid en Jeugdzorg (incl. CJG en Capsloc)
Volksgezondheid
Wijkwethouder

Portefeuille wethouder Josien van Cappelle (D66)
•
•
•
•
•
•
•

Onderwijs en onderwijshuisvesting (incl. passend onderwijs, Integrale Kindcentra en BSN)
WMO/AWBZ (incl. ouderen, vrijwilligers, respijt- en mantelzorgers)
Sport en Recreatie
Kunst en Cultuur (incl. evenementenbeleid)
Duurzaamheid en Milieu
Communicatie en burgercontacten (incl. KCC, Zorg- en welzijnsplein en digitaal burgerschap)
Wijkwethouder

Portefeuille wethouder Eric Faassen (VVD)
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Armoedebeleid (incl. het sport-, het cultuur- en het noodfonds)
Participatiewet
Coördinatie drie Decentralisaties
Economie (incl. volwasseneneducatie)
Projectwethouder Hoofdweggebied
Minderheden ((homo-)emancipatie, integratie en participatie)
Wijkwethouder
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Portefeuille wethouder Dick van Sluis (Leefbaar Capelle)
•
•
•
•
•
•

Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening
Welstand en Monumentenbeleid
Projectwethouder kansengebieden (incl. Centrumontwikkeling)
Wonen (incl. woonoverlast)
Verkeer en Vervoer (incl. Vervoersautoriteit)
Wijkwethouder

Portefeuille wethouder Jean Paul Meuldijk (Leefbaar Capelle)
•
•
•
•
•
•
•
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Financiën en grondzaken (incl. inpikgroen en tarieven Crematorium)
Buitenruimte (beleid en beheer incl. wijkgericht werken)
Straatreiniging en afvalinzameling
Promen
Personeel en organisatie
Facilitaire diensten (incl. maatschappelijk vastgoed)
Wijkwethouder

